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Tatranský dvojtýždenník
Číslo: 20/XXIX

Vyšlo: 4. októbra 2018

0,30 €

Najvyššie položená chata – Chata pod Rysmi – stojí v Mengusovskej doline
v nadmorskej výške 2 250 metrov už 85 rokov. Hoci je ako jediná
z vysokohorských chát otvorená len v letnom období
(od 15. júna do 31. októbra), pred koncom sezóny oslávila
dve jubileá. Viac na strane 4.
archív I.Bohuš

O plánovaných cyklotrasách, ktoré v nadchádzajúcom období pribudnú v tatranskom regióne, sa dočítate na strane 7.

Pohľad na architektúru horských oblastí
Česka a Slovenska prináša výstava vo Vile
Flóra. Jej kurátor nám porozprával niečo
o tatranskej tvorbe. Viac na strane 8.

Po štvorročnej pauze sa opäť uskutočnilo futbalové stretnutie tatranských
osád, ktoré k trávniku prilákalo množstvo fanúšikov. Viac na strane 14.
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videli počuli
V piatok 5. októbra je v pláne
veľké upratovanie pod hladinou
Štrbského, Popradského, Velického a Nového Štrbského plesa,
ktoré sa uskutoční ako súčasť 25.
ročníka podujatia Čisté hory. Organizátorom akcie sú Štátne lesy
TANAP-u a akcia je zároveň sprievodným podujatím Medzinárodného festivalu potápačských filmov,
ktorý štartuje vo štvrtok večer 4.
októbra na Podbanskom. Čistenie
tatranských plies má veľký význam
z mnohých ohľadov – nielenže ich
potápači zbavia množstva odpadkov, ale zároveň ich aj zmonitorujú,
pričom ich zistenia neraz pomáhajú
odborníkom na tatranskú prírodu.
Od 16. do 23. októbra je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Tatranská
Lomnica, ktoré súvisí s odberným
miestom mesto Vysoké Tatry, v jednotlivých termínoch a miestach
nasledovne: 16. 10. v čase 7.20 –
16.00 garáže za bývalou pekárňou;
17. 10. v čase 7.40 – 16.00 garáže
za bývalou pekárňou, č. d. 143; 18.
10. v čase 7.20 – 16.00 č. d. 143, 146,
147, 148 a garáže za bývalou pekárňou; 19. 10. v čase 7.20 – 16.00 č. d.
145, hotel Kremenec a 23. 10. v čase
7.30 – 16.00 od č. d. 151 po č. d. 156.
Na medzinárodnom filmovom
festivale Agrofilm (1. – 6. október;
Košice, Brezno, Zvolen, Lužianky, Nitra, Bratislava), zameranom
na propagáciu poľnohospodárstva,
ale aj rozvoja vidieka a lesníctva, sa
v rámci slovenskej sekcii predstavilo aj niekoľko filmov s tatranskou
tematikou, čo svedčí o skutočnosti,
že región Tatier je v mnohých ohľadoch naozaj bohatý. Divákom boli
premietnuté filmy: Inga – skutočný
príbeh tatranskej medvedice a jej
mláďat (réž. I. Ratkovská), Sloboda
pod nákladom zo života horských
nosičov (réž. P. Barabáš), Tajomné Karpaty – Živá rieka o divokej
rieke Belá (réž. E. Baláž) a Roháč,
Žiaranka a tí druhí, ktorý vypovedá o záchrane svišťov v Belianskych
Tatrách (réž. L. Hámor).
V historickom Grandhoteli
v Starom Smokovci, ktorý píše svoju bohatú históriu už od roku 1904,
20. septembra slávnostne otvorili
zrekonštruované izby a apartmány venované českému hercovi,
„kráľovi komikov“ Vlastovi Burianovi, atlétovi, štvornásobnému
olympijskému víťazovi, Emilovi
Zátopkovi a významnej slovenskej
herečke Emílii Vášáryovej.
Blíži sa zima a Tatry čaká pravidelná uzávera chodníkov. Tá
už tradične vstúpi do platnosti
1. novembra, a tak turistom zostáva niekoľko posledných týždňov
na výstupy do viac či menej exponovaných terénov.
mp

Spravodajstvo

Vzácne červené smreky a stovky rokov staré
jedle úspešne odolávali ničivým veterným kalamitám.
Teraz nielen oni čelia nástrahám investorov.
Ministerstvo životného prostredia zaslalo mestu Vysoké Tatry, ako dotknutej obci, oznámenie o zmene zámeru „Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Zjazdová trať
Lomnica a lanová dráha Grand – Štart s objektom služieb“. Navrhovateľom projektu vybudovania novej zjazdovej trate, sedačkovej lanovky, polyfunkčného objektu a systémov na umelé
zasnežovanie je akciová spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR).
Nový areál by mal byť podľa
nákresov situovaný v priestore
medzi Expozíciou tatranskej
prírody (botanickou záhradou)
a štvorhviezdičkovým Grandhotelom Praha. Prvotný zámer
zjazdovky a parkoviska v tejto
lokalite bol spoločnosťou predložený v decembri 2007. Navrhovaná šesťmiestna sedačková
lanová dráha s bublinou by
na trati s 18 stĺpmi prepravila
až 2 400 osôb za hodinu. Vybudovaním druhého nástupného
centra do Lyžiarskeho strediska Tatranská Lomnica by došlo ku skvalitneniu lyžiarskych
podmienok a väčšiemu rozptylu lyžiarov, no negatívne vplyvy
na krajinu by sa znásobili.
Prvotný zámer z roku 2007
bol publikovaný v čase, kedy
bolo územie čiastočne poznačené veternou kalamitou, no dnes
sa naďalej prirodzene omladzuje o vzácne, zákonom chránené
rastlinné druhy a je domovom
tatranských živočíchov. Pre svoj
prírodný potenciál je súčasťou
Národnej prírodnej rezervácie Skalnatá dolina, nachádza
sa v jadrovej zóne Biosférickej
rezervácie Tatry, v Tatranskom
národnom parku a je zaradené
medzi územia európskeho významu. Spomedzi biotopov európskeho významu sú najvzácnejšie rašeliniskové smrekové
lesy, podmáčané smrekové lesy,

horské jelšové lužné lesy a jedľovo-smrekové reliktné lesy národného významu. Spomedzi
živočíchov tu majú svoje zastúpenie palearktické, európske
a endemické druhy. Výstavba
strediska by spôsobila dočasný,
ale aj trvalý nútený presun živočíchov do iných lokalít.
Výstavba novej zjazdovej trate
by vyžadovala úplné odlesnenie
lokality, ako aj reguláciu lokálne významných vodných tokov.
Odlesnením by sa zmenili klimatické pomery, zvýšilo by sa
riziko zosuvov pôdy a povodní.
Zmenou vodného režimu by
sa narušil charakter botanickej
záhrady, ktorá slúži ako oddychové a výchovno-vzdelávacie
miesto. Nielen pri výstavbe, ale
aj pri prevádzke zariadení dochádza k nadmernému hluku.
Kritická hladina hluku je v kúpeľných a chránených územiach
stanovená na 50 dB pre denný
a večerný čas (06.00 až 22.00),
pre nočný čas (22.00 až 06.00)
je prípustná hodnota 45 dB. Tá
je výrazne prekročená do vzdialenosti 300 m od areálu strediska. Orientácia a sklon svahu by
si vyžiadali umelé zasnežovanie,
ktoré sa realizuje vo večerných
a nočných hodinách. Obyvatelia domov, v ktorých blízkosti
má nová sedačka vzniknúť, sa
obávajú rizika zosuvu svahu,
ktorý by odlesnením stratil sta-

Súčasťou záujmového územia
je chránená oblasť s cestou
ku Grandhotelu a údolnej
stanici starej lanovky, ktorá je
v pamiatkovej zóne.

bilitu. Ako uviedol bývalý dlhoročný riaditeľ TANAP-u Ing.
Mikuláš Michelčík, v podloží sa
striedajú priepustné a nepriepustné vrstvy, v dôsledku čoho
je svah nestabilný. Práve preto
a pre vývery spodnej vody bol
v minulosti z týchto miest demontovaný skokanský mostík.
Ako ďalej uviedla architektka Mária Caffrey, „v záujmovej
oblasti sa nachádzajú národné
kultúrne a technické pamiatky.
Grandhotel Praha od architektov Quida Hoepfnera a Gejzu
Györiho a technická pamiatka
- údolná stanica visutej lanovej
dráhy od najvýznamnejšieho
slovenského architekta Dušana
Jurkoviča. Súčasťou pamiatkovej zóny je aj príjazdová cesta,
ktorá bola vybudovaná spolu
s touto národnou technickou pamiatkou. Už existujúce celoročne využívané turistické, nordic
walkingové, bežecké, bežkárske
a cyklistické trasy zjednocujú
zážitok v unikátnom prírodnom
a kultúrnom prostredí s prepojením na zaujímavé lokality
v susedstve - historický park
a centrum Tatranskej Lomnice,
botanickú záhradu, turistický
chodník smer Tatranské Matliare s pokračovaním do Doliny
Zeleného plesa. Zámer TMR ich
nijako nerozvíja, nenavrhuje
využitie kultúrneho dedičstva
na kultúrne účely alebo múzeum, nepodporuje vzájomné
pôsobenie ako celku. Práve naopak - buduje bariéru vo forme
terénnych zmien, ktoré vzniknú
priamym zásahom do pamiatkovo chránenej prístupovej cesty
a jedinečnej oblasti. Zámer
vyžaduje výrub stromov, reguláciu horského vodného toku
a terénne zmeny s nezvratným
zásahom do krajiny. Tie by
mali negatívny vplyv na siluetu
Tatranskej Lomnice a výhľady,
ktoré podliehajú pamiatkovej
ochrane a vytvárajú identitu
tatranskej obce.
Údolná stanica navrhovaného
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P o l e t n e j o d m l k e o päť
zasadali mestskí poslanci
STARÝ SMOKOVEC/VYSOKÉ TATRY – Vo štvrtok
27. septembra bolo na programe 29. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách.
Vo veľkej zasadačke MsÚ Vysoké Tatry bolo
prítomných deväť z desiatich poslancov, ktorí
po schválení programu zasadnutia už tradične zvolili návrhovú komisiu a vyhodnotili plán
kontrolnej činnosti. Jednou z ústredných tém
bol rozpočet mesta – rokovalo sa o jeho plnení
k 30.6.2018, ale aj rozpočet škôl s právnou subjektivitou, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ s MŠ Dolný
Smokovec a o hospodárení ZUŠ Tatranská Lomnica. V súvislosti s plnením rozpočtu MKOS k 30.
júnu t. r. padla na zasadnutí námietka k nedostatočnému využívaniu zrekonštruovanej národnej
kultúrnej pamiatky Vily Ilona v Starom Smokovci
od poslanca J. Janigu, na ktorú nadviazal primátor
mesta J. Mokoš komentárom, že jej potenciál možno ešte väčšmi využiť v rámci cestovného ruchu
či kultúrnych podujatí. Informovalo sa aj o použití príspevku ZCR a v programe nechýbal ani
plán zimnej údržby na sezónu 2018/2019. Rovnazámeru je zo severovýchodnej
strany v susedstve s objektmi
horárne, ktoré slúžia na trvalé bývanie. Aktivity spojené s výstavbou a prevádzkou
zjazdovky a údolnej stanice
s obslužnými objektmi by výrazne narušili kvalitu bývania
a života v horárni, ktorá je
svojim charakterom stavbou
na okraji sídla, mimo centra
obce v zalesnenom prírodnom
prostredí.“
Podľa vyjadrenia hovorcu
mesta Vysoké Tatry je „stiahnutie údolnej stanice k Ceste
slobody nevhodné z viacerých
dôvodov. V prvom rade by došlo k obkoleseniu rodinných
domov plánovanou údolnou
stanicou a uvedenou komunikáciou. Obyvateľov lokality
by obťažoval hluk a výfukové plyny. Ďalším dôvodom
je fakt, že zmena nerieši statickú dopravu ako celok, iba
novovzniknuté
autobusové
zastávky. V návrhu chýba riešenie záchytného parkoviska.
Vhodné by bolo posudzovať
stredisko komplexne.“
Verejnosť mala 10 pracovných dní na doručenie písomného stanoviska k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti
príslušnému orgánu - Ministerstvu životného prostredia
SR či Mestskému úradu v Starom Smokovci.
kb


ko v súvislosti s úpravou rozpočtu prešiel návrh
poslanca A. Gálfyho, aby sa o každom z bodov
hlasovalo samostatne. O. i. sa odhlasovalo použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného
stavu v kuchyni Školskej jedálne v ZŠ Tatranská
Lomnica vo výške 35 000 eur či jeho použitie
na likvidáciu škôd na majetku mesta spôsobených živelnou pohromou v júli t. r. (odsúhlasená bola čiastka 135 243 eur). Následne prítomní
pristúpili k prerokovaniu predĺženia nájmov nebytových priestorov a vyhláseniu obchodných
verejných súťaží. Schválený bol takisto návrh spolufinancovania projektu „Zakopane – Mesto Vysoké Tatry – tatranské cyklotrasy“ realizovaného
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 – 2020 vo výške
5 % z celkových oprávnených výdavkov mesta
(t. j. 78 641,45 eur). Z programu boli na základe
poslaneckých návrhov stiahnuté niektoré materiály, pričom mesto Vysoké Tatry aktuálne zvažuje o zvolaní ďalšieho mestského zastupiteľstva,
na ktorom by sa stiahnuté materiály doriešili. mp

K novembrovým komunálnym voľbám...
VYSOKÉ TATRY – do volieb do orgánov samosprávy obcí
10. novembra zostáva ešte niekoľko týždňov. Vydaním rozhodnutia miestnej volebnej komisie o registrácii kandidátov
na poslancov mestského zastupiteľstva a kandidátov na primátora mesta sú však už známe všetky mená.
O poslanecký mandát sa
kandidujú ako nezávislí: Ing.
vo volebnom obvode č. 1 (PodLucia Dubielová, Juraj Husovbanské, Štrbské Pleso, Vyšné
ský, Mgr. Jaroslav Pavelka a Peter Simčák, Ing. Tomáš Tišťan
Hágy) usilujú: MUDr. Zuzana
a Michal Uhnák, Ján Košík
Genčurová (KDH) a nezávislí
(SPOLU – občianska demokkandidáti Peter Kravčák, Peter
racia), Martin Sigmund (Strana
Lukač a Milan Manik. Vo volebnom obvode č. 2 (Nová
občianskej ľavice). Vo volebnom obvode č. 6 (Tatranská
Polianka, Tatranská Polianka)
Kotlina) sú dvaja kandidáti: Ing.
sú to traja nezávislí kandidáti:
Dr. Matúš Pataky, MPH (SNS)
Janka Baláková, Ing. František
a Pavel Schlaffer (KDH).
Breza a Ing. Matej Líška. Vo volebnom obvode č. 3 (Tatranské
Na post primátora mesta
Zruby, Nový Smokovec, Starý
Vysoké Tatry podali kandidačné listiny nezávislí kandiSmokovec, Horný Smokovec)
dáti: Alexander Gálfy, PaedDr.
kandidujú: Fabio Bortolini
Róbert Gálfy, Michal Hanč,
(SaS, OĽANO), Mgr. Stanislav
MBA, PaedDr. Gabriel JamnicSalát (SNS) a nezávislí kandidáti: Ing. Katarína Daníšková,
ký (KDH) a ostatní nezávislí
Ing. Juraj Dziak, Alexander
kandidáti: Igor Kollega, Valéria
Gálfy, Ing. Alžbeta NedorostoLásková, Ing. Ján Mokoš a Ing.
vá, Ing. Ján Šimko a Ivan UrbaAlžbeta Nedorostová. Každý
novič. Vo volebnom obvode č. 4
z ôsmich uchádzačov bude
(Dolný Smokovec) majú o post
mať v najbližších číslach Tatranského dvojtýždenníka priestor,
mestských poslancov záujem:
aby vám, svojim voličom, aspoň
Magdanéna Baričáková (KSS)
v krátkosti prostredníctvom oda nezávislí kandidáti: Mgr. Vladimír Frák, PaedDr. Róbert
povedí na niekoľko stručných
Gálfy, Mgr. Darina Jatiová, Ing.
otázok priblížil svoje postoje
Viktor Kosmák, Ing. Miroslava
a názory v rámci komunálnych
Mištunová, PhD. Vo volebnom
volieb 2018. Začíname na strane 5 (kandidáti budú nasledovať
obvode č. 5 (Tatranská Lesná,
v abecednom poradí).
Tatranská Lomnica, Tatranské
 mp
Matliare, Kežmarské Žľaby)
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avi z u j e m e
Ničivé povodne, ktoré v júli
vyčíňali v rôznych lokalitách Vysokých Tatier, mali na svedomí
okrem iného aj strhnutý most
v smere do Malej Studenej doliny
v lokalite pod Húpačkami. Od 1.
októbra však už návštevníkom
slúži nový drevený most, ktorý je
o čosi vyšší a masívnejší, zakotvený
priamo do terénu.
Prvá októbrová sobota sa bude
niesť v znamení športu – 6. októbra sa uskutoční XXII. ročník
Medzinárodného
pieninského
horského duatlonu Lesnica –
Szczawnica a VI. ročník Cyklo-cross country.
V piatok 19. októbra sa
v priestoroch Vily Alica, v Múzeu
tatranskej kinematografie a fotografie, budú premietať od 18.
hodiny dva digitalizované filmy
o Tatrách z archívu múzea: Osudy
Vysokých Tatier (r. 1959, 20 min.)
a Výstup na Lomnický štít (zo
začiatku šesťdesiatych rokov, 23
min.). Vstupné na podujatie je 2 €.
V dňoch 11. až 13. októbra sa
v Grand Hoteli Bellevue a Grandhoteli Starý Smokovec uskutoční
XXXIX. Výročná konferencia
Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.
Na programe je približne sto
prednášok doplnených praktickými workshopmi na tému
Všeobecné lekárstvo v tieni. Záštitu nad konferenciou prevzala ministerka zdravotníctva SR Andrea
Kalavská.
Starosmokovecká Kaviareň
a čajovňa U Vlka si aj v októbri
v rámci Festivalu zdravia, prírody
a regenerácie pre svojich zákazníkov pripravila trojicu zaujímavých
tematických večerov: o tajomstvá a krásy tatranskej prírody sa
tentoraz podelí ekológ, ochranár
a tvorca filmov Erik Baláž. V piatok 12. októbra si môžete prísť
vypočuť jeho rozprávanie a pozrieť prezentáciu na tému Voda
znamená život. Sobotný večer
(13. 10.) bude patriť zdravému bývaniu. Návštevníkov čajovne iste
zaujme beseda s Ing. Arch. Pavlom
Mészárosom, jedným z projektantov Krásnych sadov Mlynica,
ktorý porozpráva o svojich skúsenostiach s projektovaním a realizáciou ekologických stavieb.
Nedeľný program s názvom Spevy tatranských tráv bude patriť
hudbe – predstaví sa vám hudobné duo v zložení Eugen Viglašský
(píšťalka, fujara, gitara) a Vlasta
Kardó (gitara). Vstup na všetky tri
večery je voľný a program začína
vždy o 19.00 hodine.
(pokračovanie na str.8)
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Ako si Tatry (ne)pamätáte

S

me hrdí Tatranci. Tatrami žijeme, dýchame a sme s nimi spätí. Pozrite sa spolu s nami
v novom seriáli Ako si Tatry (ne)pamätáte na to, ako sa mesto Vysoké Tatry v priebehu
času mení. Svojej rekonštrukcie sa pred časom dočkala aj ďalšia národná kultúrna pamiatka, jedna z dominánt Starého Smokovca, Vila Ilona.

V

ila Ilona je budova
v majetku mesta Vysoké Tatry, ktorá bola
v minulosti využívaná na bývanie. Je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu v registri nehnuteľných
kultúrnych pamiatok pod číslom 11785/0. V roku 2011 bol
vypracovaný zámer na obnovu
objektu, na ktorého základe
mesto požiadalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie
na vypracovanie projektovej
dokumentácie. Z vlastných
prostriedkov bolo vyčlenených v rozpočte mesta v roku
2012 na tento účel 1 196 eur.
Na základe tejto žiadosti Ministerstvo kultúry SR poskytlo
mestu dotáciu vo výške 7 500
eur na zabezpečenie financovania I. stupňa projektovej dokumentácie, ktorá pozostávala
zo zamerania skutkového stavu, dendrologického prieskumu, pamiatkového prieskumu,
statického posúdenia stavby
a vypracovania architektonickej štúdie.
Jednotlivé časti projektu boli
spracované a predložené Krajskému pamiatkovému úradu
v Prešove, za účelom ich po-

Súčasný vzhľad zrekonštruovanej vily.

Vežička
stavby pred
obnovou.

súdenia a vydania záväzných
stanovísk. Tie boli podkladom
pre vypracovanie II. stupňa projektovej dokumentácie – pre vydanie stavebného
povolenia a realizáciu stavby.
Na obnovu budovy a realizáciu projektu mesto Vysoké
Tatry využilo nielen vlastné
prostriedky, ale aj finančné
prostriedky získané z rôznych
fondov Európskej únie. S rekonštrukciou vily sa začalo
v júli roku 2015 a celkovo trvala takmer päť mesiacov. Pri ro-

Prvá Chata pod Rysmi bola pre verejnosť slávnostne otvorená 15. júla 1933. Počas 85 rokov existencie
prešla viacerými výraznými zmenami. Prístavbami sa
prispôsobovala narastajúcemu záujmu turistov, väčšími rekonštrukciami prešla najmä kvôli kamenným
či snehovým lavínam, ktoré ju opakovane ničili. Kompletnú prestavbu si vyžiadala po ničivej lavíne v roku
2000. Vlastníci chaty - Klub slovenských turistov
a Slovenský horolezecký spolok James - 25. septem-

zoberaní stavby sa pod podlahami pivnice našli napríklad
aj historické predmety.
Vilu Ilona dal v roku 1879
postaviť novohradský župan
pre svoju manželku, po ktorej
nesie aj svoje meno. Neskôr
bola v interiéri prestavaná a slúžila na trvalé bývanie. Technický stav budovy bol dlhú dobu
zanedbávaný a až po tom, čo
tento objekt získalo do svojho
majetku mesto Vysoké Tatry,
sa pristúpilo k celkovej obnove.
Možno povedať, že stavba bola

bra 2013 slávnostne otvoril novú chatu a odovzdali
ju chatárovi Viktorovi Beránkovi, ktorý na chate pracuje od roku 1977 a od roku 1979 je jej správcom, ako
aj celého „Slobodného kráľovstva Rysy“. Chata slúžila
turistom v núdzi aj počas rekonštrukcie. Tá trvala tri
roky, počas ktorých sa chata zväčšila a vybudovala
sa protilavínová ochrana v podobe nábehového štítu
zo železobetónových konštrukcií.
fm kb

v rámci rekonštrukcie rozobratá na 80 % a znova postavená
predovšetkým z pôvodne použitého materiálu. Hoci budova
po rekonštrukcii už spĺňa požiadavky na energetickú náročnosť dnešnej doby, pri obnove
bol zachovaný jej pôvodný vonkajší vzhľad. Podobne ako v prípade Vily Flóra, mesto získalo
v roku 2014 od Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka na jej obnovu nenávratný finančný príspevok. Celkové
náklady na jej rekonštrukciu
dosiahli výšku 750 000 eur.
V súčasnosti sa na prvom poschodí nachádzajú dve konferenčné miestnosti, okrem toho
je tam malá kancelária s technickým zabezpečením, sociálne
zariadenia aj s bezbariérovým
prístupom a kuchynka. Na druhom podlaží sú zariadené dva
samostatné priestory, ktoré
slúžia ako zázemie. Aj napriek
skutočnosti, že táto národná
kultúrna pamiatka zostávala
dlhé roky opomínaná, bezpochyby ju možno radiť k architektonickým skvostom nielen
Starého Smokovca, ale celého
mesta Vysoké Tatry.
red mp
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Alexander Gálfy
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta
Vysoké Tatry?

Za posledných 15 rokov súčasné vedenie mesta Vysoké
Tatry nebolo schopné vybudovať ani meter cyklochodníkov,
žiadne záchytné parkovisko
s kyvadlovou dopravou ani
slušný kultúrny stánok. Naopak, prišli sme o Štrbské Pleso,
o bývalý Dom služieb, o poli
kliniku a zlým hospodárením
aj o množstvo finančných prostriedkov. To je len niekoľko
príkladov z veľkého množstva
nedostatkov, z ktorých žiaľ
mnohé už nezvratne poškodili
naše mesto aj okolitú prírodu.
K potrebným zmenám som sa
snažil prispieť ako poslanec
mestského zastupiteľstva, avšak
z tejto pozície to bol skôr boj
s veternými mlynmi. Preto som
sa rozhodol kandidovať na post
primátora mesta Vysoké Tatry,
aby som ukázal a dokázal, ako
sa veci dajú robiť inak a hlavne
lepšie. Že za jedno volebné obdobie je možné urobiť viac, ako
za tie štyri predchádzajúce.
2. Ktoré body svojho volebného
programu považujete za najdôležitejšie, kľúčové?

Problematika správy mesta
vyžaduje komplexný a systematický prístup a je pomerne
problematické
vyzdvihovať
vyriešenie jedného problému
nad druhým, keďže mnohé
spolu súvisia. Každopádne
mám pripravené odborné rie-

šenia dopravy v meste, vrátane
vybudovania záchytných parkovísk s funkčnou kyvadlovou
dopravou, realizovania celej
trasy cyklochodníka od Tatranskej Kotliny po Štrbské
Pleso a opráv množstva úsekov našich cestných aj peších
komunikácií. Veľkých zmien
by sa dočkali aj sociálne služby,
zavedením prepravnej služby,
rozvozu obedov, rozšírením
opatrovateľskej a mnohých ďalších služieb pre všetkých, ktorí
sú na ne odkázaní. Rozhodne
zásadne zrekonštruujem kino
Tatry v Tatranskej Lomnici,
v novej podobe obnovím smokovecký amfiteáter, zavediem
školský autobus pre bezpečnú
dopravu detí na vyučovanie,
vybudujem detské ihriská, ale
aj multifunkčné športoviská pre mladých a dospelých.
V meste toho chýba naozaj veľa,
ale spomeniem už len vybudovanie zdravotníckych zariadení
s modernou lekárskou a diagnostickou technikou v Novom
Smokovci a v Tatranskej Lomnici, zabezpečujúcich komplexnú a kvalitnú lekársku starostlivosť pre všetkých obyvateľov
aj návštevníkov mesta.

3. Aká je vaša vízia mesta Vysoké Tatry povedzme o štyri
roky, v akom ohľade by malo
napredovať?

Vízia je presne to, čo súčasnému vedeniu absolútne chýba.
Otázky kam, ako a pre koho
sa chce naše mesto rozvíjať, sú

u nás považované za nemiestne. Moja vízia vychádza nielen z potrieb, ale aj z možností
mesta Vysoké Tatry. Je založená na pragmatickej symbióze
medzi naším udržateľným
rozvojom a zároveň ochranou
tatranských hodnôt. Za tie považujem okolitú prírodu a krajinu, našu tatranskú komunitu
a kvalitné ekonomické, sociálne
a kultúrne zázemie pre domácich obyvateľov.

4. Čo pre vás Vysoké Tatry znamenajú?

Tak ako môj otec zasvätil
celý svoj život Vysokým Tatrám, aj ja cítim, že je to jediné
miesto na svete, kde sa cítim
doma. Vysoké Tatry sú neoddeliteľnou súčasťou môjho bytia,
mojej rodiny a našej spoločnej
budúcnosti. Sú taktiež jedným
z dôvodov, prečo sa dlhodobo
venujem aj veciam verejným
a prečo kandidujem na post
primátora mesta s týmto názvom. Okolitá príroda, v ktorej
máme to šťastie žiť a pracovať,
jedineční ľudia spájajúci svoje
životy s horami, mesto, ktoré sa
dnes žiaľ stráca samo sebe, to
všetko pre mňa znamená veľmi
veľa a urobím maximum, aby
týmto hodnotám bol vrátený
a zachovaný ich význam.
5. Prečo práve vás by si mali
obyvatelia zvoliť za svojho primátora?

Na mesto, v ktorom počet
obyvateľ už klesol pod číslo
štyri tisíc, je osem kandidá-

tov na primátora naozaj veľa.
Napriek zaužívanej tatranskej
predvolebnej praxi, založenej
na rozdávaní tašiek s potravinami či na organizovaní výletov a pohostení, verím, že tento
rok sa ľudia rozhodnú pre zmenu a namiesto rýchlo skonzumovaných darov sa rozhodnú
pre trvalé hodnoty, ktoré ponúkam vo svojom programe
nazvanom 5 priorít pre Vysoké Tatry. Na rozdiel od ostatných uchádzačov sa o veci
verejné zaujímam už niekoľko
rokov aj mimo poslaneckej lavice a okrem iných aktivít som
publikoval aj desiatky článkov,
venujúcich sa práve otázkam
správy mesta. V týchto dňoch
obyvatelia nájdu v schránkach
množstvo programov, medzi
nimi aj môj, ktorý však namiesto sľubov ponúka konkrétny a fundovaný pracovný plán
činností, opatrení a zmien, ktoré naše mesto nutne potrebuje
a ktoré som reálne pripravený
a schopný realizovať. Tatrancov
len prosím, pozorne si všetky
materiály preštudujte, zamýšľajte sa, porozhliadajte sa dobre
po našom meste a porovnávajte. Zmena je nutná a je vo vašich rukách, aby garantovala
aj kvalitné výsledky.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Tatranská Kotlina
Tatranská Kotlina – Mesto Vysoké Tatry v letných mesiacoch zrekonštruovalo požiarnu zbrojnicu v Tatranskej Kotline, na obnovu ktorej
získalo dotáciu 30 000 € z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Zvyšných 13 737,75 € dofinancovalo mesto z vlastných zdrojov.
Cieľom rekonštrukcie bolo zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy, nové omietky a nátery
fasády, vrátane drevených prvkov,
čiastočná výmena okien a dverí,
rekonštrukcia podláh, výmena
strešnej krytiny, izolácia proti
zemnej vlhkosti a drobné úpravy
okolia.
Požiarna zbrojnica je sídlom
dobrovoľného hasičského zboru,
ktorého založenie sa datuje niekedy v tridsiatych rokoch minulého
storočia a v roku 1951 bola v strede

osady vybudovaná hasičská stanica,
ktorá bola predmetom rekonštrukcie a hasičom slúži aj dnes. Pôsobenie DHZ v Tatranskej Kotline je
nevyhnutné aj z dôvodu, že sa tam
nachádza viac ako dvadsať drevených objektov s historickou hodnotou, pričom najbližšia požiarna
zbrojnica je až v Tatranskej LomniZuzana Hlavatá
ci.
Tento projekt je spolufinancovaný
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
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róbert Gálfy
1.Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta
Vysoké Tatry?

Situácia v Tatrách je vážna
a mesto Vysoké Tatry dnes potrebuje na svojom čele odvážneho človeka. Uvedomujem
si zodpovednosť prameniacu
z obavy o budúcnosť Vysokých
Tatier. Som služobne najdlhšie poslancom zastupiteľstva
vo Vysokých Tatrách a doposiaľ som robil všetko pre to,
aby som Tatrám pomohol.
Je za mnou kus práce a je ju
aj vidieť. Niektoré veci sa však
z pozície poslanca nedajú úplne
ovplyvniť a tak dozrel čas a aj
moje presvedčenie kandidovať
na primátora. V Tatrách som
vyrástol a žijem tu. Rozumiem
tomuto mestu a viem zmeniť jeho súčasné smerovanie
v prospech ľudí, ktorí v ňom
žijú. Ako primátor môžem
toto mesto riadiť na plný plyn,
nie len korigovať raz začas ako
poslanec. Viem to zmeniť a rozhodol som sa vyhrať tieto voľby.

2. Ktoré body svojho volebného
programu považujete za najdôležitejšie, kľúčové?

Dnes je situácia naozaj vážna. Všetko je nanajvýš dôležité a nanajvýš aktuálne. Vybrať
len jednu, či dve témy by bolo
vytrhnuté z kontextu. Chystám
mítingy s občanmi. Chcem
sa s nimi stretnúť a predstaviť
im svoj program a diskutovať
o ňom. Za tie roky som nazbieral veľmi veľa poznania o živote
v našom meste a viem presne čo
je potrebné robiť. Môj program
ponúka riešenia, stratégiu a aj
víziu na ďalšie obdobie. Tatry
už nemôžu stagnovať iba od volieb k voľbám. Musíme enormne zabrať, aby sme sa posunuli
ďalej. Vždy keď som sa rozhodol, bol som pripravený zdolať
vrchol. A obetoval som tomu
čas a všetko úsilie . Teraz tomu
nie je inak.
3. Aká je Vaša vízia mesta Vysoké Tatry povedzme o štyri
roky, v akom ohľade by malo
napredovať?

Tak ako som vyrástol v tomto meste, tak ako tu žijem, som
rozhodnutý aj umrieť v Tatrách.
Bojím sa však, že to už nebudú
tie Tatry v akých som vyrástol
a pre ktoré som žil. Na to však
nestačí len vízia. Je potrebné
priniesť komplexnú stratégiu
a veľmi jasnú koncepciu a potom na ich realizácii tvrdo pracovať. Mám už dostatok skúseností na to, aby som vedel,
že to bude extrémne ťažké, ale
viem čo chcem a viem aj ako
to dosiahnuť. Preto predstavím
svoju koncepciu verejne a so
všetkým čo ponúkam osobne
z očí do očí každému, kto tu žije
a kto má o ňu záujem. A nebudú to len prázdne sľuby na paprikách a paradajkách. Volebný
guláš trochu zahustím faktami
s reálnou stratégiou, aj keď papriky a paradajky sú lákavé. Ja to
však myslím smrteľne vážne.
4. Čo pre Vás Vysoké Tatry znamenajú?

Domov. Tu som doma. Bol
som tu doma, som tu doma

a chcem tu byť doma aj na staré
kolená. Dnes mám však pocit,
že toto sa nám nemusí splniť.
Prešiel som túto planétu skrz
naskrz. Videl som úchvatné
kúty našej Zeme, ovoňal tie
najrozmanitejšie vône tejto planéty, stretol obrovské množstvo
rôznych ľudí, ale iba tu, v Tatrách som vždy našiel ten pocit
domova. V Tatrách som naozaj
doma a nenechám si ten pocit
domova vziať.

5. Prečo práve Vás by si mali
obyvatelia zvoliť za svojho primátora?

Lebo iba víťaz môže uskutočniť zmenu! Zmenu k lepšiemu.
Je potrebné veriť, že sa to podarí a rozhodnúť sa. Neverte porazeným!

Sanatórium v Tatranskej Kotline bude hostiť slovenských aj zahraničných odborníkov
TATRANSKÁ KOTLINA/VYSOKÉ TATRY – 5. a 6. októbra sa v priestoroch Sanatória
uskutoční V. ročník významného lekárskeho podujatia „Dni v Belianskych Tatrách“,
na ktorom sa zídu popredné osobnosti medicíny.
Celoslovenský pneumologický seminár sa uskutoční pod záštitou primátora mess medzinárodnou účasťou sa zameriava ta Jána Mokoša, budú rozdelené do dvoch
na problematiku nešpecifických ochorení dní, pričom svoju účasť potvrdili významdýchacích ciest, na ich diagnostiku a lieč- ní odborníci ako napríklad profesorka
bu. Jeden blok prednášok bude venovaný MUDr. Eva Rozborilová, CSc. z martinskej
aj spánkovej medicíne. Sanatórium v Tat- lekárskej fakulty či primár pneumologickej
ranskej Kotline sa môže pýšiť prvenstvom, kliniky Nemocnice Ružinov docent MUDr.
keďže práve tam bolo v marci tohto roku Ivan Majer, CSc., popredný český hrudný
akreditované prvé spánkové laboratórium chirurg profesor MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Prešovského kraja.
a niekoľko ďalších vzácnych hostí.
Prednášky odbornej konferencie, ktorá
Liečebný ústav v Tatranskej Kotline má

archív sanatória

v rámci mesta Vysoké Tatry dôležité postavenie a význam. Klimatické podmienky
v tejto lokalite sú vhodné na liečbu respiračných ochorení z viacerých dôvodov.
Malý počet hmlistých dní, vysoká relatívna
vlhkosť vzduchu, nízke teplotné zaťaženie
ako aj lesný porast, ktorý sanatórium obklopuje (a funguje ako prachový a peľový
filter), pomáhajú vytvárať ideálne liečebné
podmienky a skvalitniť život pacientov.
Nedávno bola indikácia kúpeľnej starostlivosti rozšírená tiež o duševné choroby –
táto skutočnosť aktuálne radí sanatórium
na úpätí Belianskych Tatier medzi štvoricu
takýchto odborných pracovísk v rámci Slovenska. Okrem toho je zdravotné zariadenie výnimočné aj z hľadiska svojej histórie.
V nepretržitej prevádzke je od roku 1926,
kedy sa liečba zameriavala najmä na pacientov postihnutých tuberkulózou. Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o., sa v roku
2016 ocitlo pred finančným kolapsom,
chátrajúce priestory či poddimenzovaný
stav pracovníkov, ako aj ďalšie problémy,
sa podarilo podchytiť a riešiť po zmene
manažmentu. Ten v súčasnosti pracuje
na nových a nových projektoch, ktoré pomáhajú udržiavať zariadenie v prevádzke.
Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v minulom roku malo zariadenie historicky
najviac preliečených pacientov: 1 554 a aktuálne disponuje stabilným deväťčlenným
mp
tímom odborníkov.
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V budúcom roku vyrastú v Tatrách tri nové cyklotrasy
Mesto docielilo zmenu legislatívy, ktorá umožní jednoduchšie budovanie cyklotrás. O plánoch na nadchádzajúce obdobie v rozhovore čo-to prezradil primátor mesta Ján Mokoš.
Vo viacerých slovenských či
európskych mestách pribúda veľa
cyklotrás. Kedy nové cyklochodníky uvidíme aj vo Vysokých
Tatrách?

Už dnes máme v Tatrách viacero
cyklotrás. Keď sme si uvedomili
ich dôležitosť, spolu s Oblastnou
organizáciou cestovného ruchu
sme preznačkovali chodníky
na cyklochodníky. Ich nedostatkom je však to, že sú orientované
do kopca, zvládne ich skôr zdatnejší cyklista. Je pravdou, že nám chýbajú cyklotrasy
pre rodiny s deťmi, či dobudované stanovištia na oddych. V tomto smere mesto už
dávnejšie podniklo kroky. V budovaní cyklotrás nás však brzdí vlastníctvo pozemkov
a staré zákony. No dnes môžem povedať, že
v prípravnej fáze sa nachádzajú až tri cyklochodníky.
Kde sa budú nachádzať nové cyklotrasy?

V rámci medzinárodnej spolupráce
s mestom Zakopane bola schválená trasa
na vybudovanie cyklochodníka z Tatranskej Lomnice do Tatranskej Kotliny. Získali
sme na ňu 1,2 milióna eur a momentálne
pripravujeme verejnú obchodnú súťaž,
ktorá by mala byť ukončená do dvoch mesiacov. Ak by nám počasie dovolilo, zemné
práce by sa rozbehli už v zime a dokončenie je naplánované na budúci rok. Chodník
bude šesť kilometrov dlhý a bude sa končiť
na začiatku Tatranskej Kotliny, kde sa napojí na jestvujúcu cyklotrasu zo Spišskej
Belej. Vo fáze prípravy je aj cyklochodník
z vlastných zdrojov cez celú Tatranskú Kotlinu, ktorý sa napojí na ďalší, momentálne
končiaci na pol ceste do Ždiaru.
A čo zvyšné dva cyklochodníky?
Tie sú v akej fáze?

Pri druhom chodníku spolupracujeme

na budovanie voľnočasových aktivít za rozumnejšie podmienky. Pre príklad uvediem, že v nedávnej minulosti sme
ako mesto odkupovali od štátu pár
stoviek metrov dlhý pozemok, ale
museli sme zaň zaplatiť stotisíc eur.
Čo chce mesto
v tomto smere urobiť?

Chceme docieliť, aby to fungovalo
opačne. Ak chce mesto vybudovať
cyklochodník, a tým zlepšiť kvalitu
bývania pre domácich a pritiahnuť
turistov, nemá za kúsok cesty zaplatiť štátu takú sumu. Za ňu by sme
vybudovali poriadne dlhý úsek cyklotrasy.
Štát by mal do ich budovania investovať
viac prostriedkov, teda mestám v tomto
smere pomáhať. Verím, že úpravy zákonov
nám uvoľnia ruky a my budeme môcť robiť
pre našich obyvateľov viac.

s obcou Veľká Lomnica. S jej starostom
sme sa dohodli, že hranicou sú koľajnice
pod Tatranskou Lomnicou. Z jednej strany
budeme budovať my, z druhej oni. Takže
cyklotrasa povedie z Tatranskej Lomnice
okolo golfového areálu do Veľkej Lomnice,
kde sa chodník napojí na plánovaný okruh
Spišská Belá – Kežmarok – Poprad.
Posledným rozplánovaným projektom
je cyklolyžiarska magistrála, ktorá bude
smerovať od Tatranskej Lomnice po Štrbské pleso a v budúcnosti až na Podbanské.
Pôjde o finančne veľmi náročný projekt.
Intenzívne však už pracujeme na prvej etape Tatranská Lomnica – Starý Smokovec.
Máme na stole posledné trasovanie. Chodník bude v zime udržiavaný „žehličkou“
a bude slúžiť aj na bežecké lyžovanie.

So štátom o tomto rokujeme už veľmi
dlho. Výsledkom je napríklad novelizácia
Zákona o lesoch a postupne sa budú novelizovať aj Zákon o správe majetku štátu
a Zákon o ochrane prírody a krajiny, aby
sme práve na voľnočasové aktivity mohli
nájsť vhodný priestor a budovať pre domácich i návštevníkov viac možností na oddych. Ide o kyslíkové chodníky, altánky,
lavičky. Mesto by sa následne o to staralo.

Z historického hľadiska mesto ako také
vlastní len veľmi málo pozemkov – buď ich
vlastní štát, alebo ide o neznámych vlastníkov. No a tie, ktoré sú v našom vlastníctve,
sú v intraviláne, nie pozdĺž cesty, teda nie
sú vhodné na cyklotrasy. V takomto prípade existujú dve možnosti – buď pozemky
od štátu odkúpime, alebo budeme žiadať
o zmenu zákonov, ktoré by umožňovali
mestám a obciam dostať sa k pozemkom

Tento problém vznikol pradávno, keď
vlastníctvom pozemkov disponovali osady
a obce. Tie zo svojich katastrov vyčlenili pozemky na to, aby v roku 1947 mohla
vzniknúť obec Vysoké Tatry. No a tu sa
začali problémy. Vlastníkov totiž nevieme
dopátrať alebo ich vlastní štát. Ide až o šesťdesiat percent plochy nášho mesta. Takže
z hľadiska legislatívy sú pri získavaní pozemkov najväčšie problémy práve tu.
red.

Hovorili ste, že pri budovaní cyklotrás
mesto brzdia pozemky a zákony. O čo ide?

Zmeny v zákonoch však nebudú také jednoduché...

Kde vznikol tento problém s pozemkami?

Noc výskumníkov (nielen) pre tých najmenších
Posledný septembrový piatok patril vede.
V OC Max v Poprade mali celý deň návštevníci
možnosť zoznámiť sa s mnohými zaujímavosťami planéty a presvedčiť sa, že veda je
skutočne pútavá.
Na podujatí okrem iných nechýbali ani pracovníci Výskumnej stanice a Múzea Štátny lesov
TANAP-u z Tatranskej Lomnice, ktorí priblížili zvedavcom botanický, zoologický či lesnícky
výskum vo Vysokých Tatrách. Aj výskumníci
Astronomického ústavu SAV v T. Lomnici sa
podelili o cenné informácie z oblasti astronomického výskumu doma či vo svete. Dopoludňajšie prednášky v kinosále, ktoré si mali možnosť vypočuť stovky detí, doplnili stanovištia
plné zaujímavostí z rôznych vedných odborov.
mp

Zástupcov mesta, ale najmä koordinátorov podujatia
potešil veľký záujem mladých návštevníkov.
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avizujeme
(dokončenie zo str.3)

Druhý októbrový víkend (12.
– 14. 10.) sa v Starej Ľubovni
uskutoční celoslovenské kolo
festivalu v umeleckom prednese
poézie a prózy žien, ktorý sa teší
veľkej obľube už od roku 1967,
Naša Vansovej Lomnička 2018.
Festival začal svoju históriu písať
ako skromné podujatie, ktoré
vzniklo na počesť 110. výročia
narodenia a 25. výročia úmrtia
významnej spisovateľky a zakladateľky ženského časopisu Dennica Terézie Vansovej.
V nedeľu 14. októbra privíta
FK Vysoké Tatry na futbalovom
ihrisku v Tatranskej Lomnici
športových hostí – sily si zmeria
s futbalistami FK Olcnava. Začiatok majstrovského zápasu 11.
kola piatej futbalovej ligy je naplánovaný na 14.30 hod. Vstupné na podujatie je 1 €, ženy a deti
majú vstup voľný.
V termíne od 24. septembra
do 21. októbra v Tatranskej galérii v Poprade potrvá výstava
s názvom Party v 21. storočí,
ktorá obsahuje limitovanú kolekciu obrazov takmer zaniknutých slovenských párt. Výstava je
veľkolepým spoločným projektom fotografov Ľubomíra Saba
a Zuzany Sénašiovej, maliarky
Sarah I. Anvi a etnologičky Kataríny Chabrečekovej, ktorého zámerom je pripomenúť tradičné
hodnoty Slovenska a moderným
spracovaním ich priblížiť súčasnej generácii. Záujemcovia si ju
môžu prezrieť v čase otváracích
hodín popradskej Elektrárne,
a to od pondelka do piatku medzi 9.00 a 18.00 hodinou, v nedele od 14.00 do 18.00 hodiny.
Chodník korunami stromov Bachledka, od otvorenia
ktorého uplynul 23. septembra
už rok, sa stále teší veľkej popularite u turistov. Jedinečná
drevostavba, stojaca na hranici
Tatranského národného parku
a Pieninského národného parku, návštevníkom ponúka krásne výhľady na Belianske Tatry,
Tri koruny a Zamagurie z 32
metrov vysokej veže. Zanedlho
v jeho blízkosti vyrastie nová
budova – minimalistická reštaurácia s panoramatickou terasou, ktorej realizácia by sa mala
uskutočniť pri čo najnižšej ekologickej záťaži a za spoluúčasti
miestnych dodávateľov. Jej spustenie do prevádzky je plánované
zároveň so zimnou lyžiarskou
mp
sezónou 2018/2019.

Tatranské spektrum

Architektúra horských oblastí
Nevšedná výstava v smokoveckej Vile Flóra s názvom Ó hory, ó hory, ó hory
prináša pohľad na súčasnú architektúru slovenských a českých horských
oblastí v historickom a krajinnom kontexte.
Pri vstupe do výstavnej siene každého zaujali lyže, ktoré
slúžia ako stojany na tablety,
na ktorých si môžete pozrieť
viacero snímok a nákresov
ku každej prezentovanej stavbe.
Architektonický vývoj oboch
štátov ovplyvnila ich spoločná
história, hoci horské oblasti sú
morfologicky odlišné. Kurátormi putovnej výstavy sú Dan
Merta a Tomáš Bujna, ktorí ju
predstavili v Čechách a Bratislave pri 100. výročí vzniku
Československa. V Tatrách
ju zorganizovali v spolupráci
s mestom Vysoké Tatry a Tatranskou galériou v Poprade.
Na výstave uvidíte projekty
chát, vyhliadok, environmentálnych centier, rodinných domov či hotelov všetkých pohorí
oboch štátov, vrátane príkladov
neuskutočnených plánov či výrazných počinov architektonických dejín. Okrem toho autori
vytvorili publikáciu s rovnomenným názvom, ktorá je
nielen katalógom, ale aj sprievodcom horskou architektúrou
od Šumavy k Tatrám. „Výstava
je zaujímavá v prvom rade tým,
že nič podobné sa v Tatrách
nevystavovalo. Je to jedinečná
výstava o architektúre v horách
a v podhorí Československa,
Česko-Slovenska, Čiech a Slo-

venska. To znamená, že okrem
stavieb vo Vysokých Tatrách tu
návštevník nájde aj iné horské
lokality oboch štátov. Môže si
porovnať kvalitu a rozdiely architektúry, ktorá vznikla v rovnakom období a v rovnakom
podnebí,“ povedal architekt Tomáš Bujna, ktorý nám porozprával o špecifikách súčasnej
a historickej tvorby v Tatrách.

svoje srdce a lásku k horám. Zanechali nám niečo, čo tu chodia
ešte sporadicky turisti obdivovať.
Žiaľ, z roka na rok je tých starých
krásnych domov menej a menej.
Pozrite sa na to, ako vyzerá dnes
stará vila Alpenfee (bývalé riaditeľstvo Grandhotelov) - prvý
dvojpodlažný dom na území Tatier - dožije sa roku 2019?“

„Každá oblasť či región má
svoje špecifiká. Ak chcem do daného prostredia zasadiť architektúru tak, aby nepôsobila
rušivo, musím tieto špecifiká
poznať a riadiť sa nimi. To je
prirodzené a to je môj spôsob
práce - predchádza mu štúdium
daného prostredia a histórie, vyžaduje si to istý čas. Lenže dnes
si investor nevyberá architekta
podľa toho, ako vie dom navrhnúť v súlade s prírodou, ale podľa najnižšej ceny.
Je otázne, čo to tá "Tatranská
architektúra" vlastne je. Podobné hrazdené stavby ako vznikli
v Tatrách vidíme aj v iných kúpeľných mestách po celom Slovensku, dokonca aj v zahraničí.
Je to skôr kúpeľná - hrazdená
- secesná tvorba. Lokálny dostup materiálu predurčil, z čoho
a ako sa bude stavať. Ľudia používali hlavu a dávali do toho

„So súčasnou architektúrou
vo Vysokých Tatrách to vôbec
nie je ideálne. Tvrdím jedno:
ak sú Vysoké Tatry ako horstvo pre náš národ výnimočné
a vzácne, nechápem prečo sa
rovnako nenazerá aj na architektúru, ktorá tu má vyrásť.
Prečo sa prísnym okom nekontroluje jej kvalita, veľkosť
a umiestnenie do krajiny? Mám
aj odpoveď: lebo tomu treba trochu rozumieť. Mesto s poslancami rozhodlo, že ťažké bremeno rozhodovania o tom, čo tu
má stáť a kde, vezme na svoje
plecia. Výsledok vidíme všade
okolo nás. Útvar hlavného architekta mal svoj zmysel... Stavebný úrad nemá kompetencie
k tomu, aby hodnotil kvalitu
architektúry, dozerá iba na regulatívy územného plánu, ktorý
opäť schvaľujú mestskí poslanci,“ zhodnotil Bujna.
Na výstave bol na jednom z panelov priblížený
víťazný architektonický
návrh Kežmarskej chaty. Pôvodná chata stála
na brehu Veľkého Bieleho plesa od roku 1942
do roku 1974, kedy vyhorela. O jej obnovenie sa
usiluje Občianske združenie Kežmarská chata. „Medzinárodná súťaž priniesla
95 návrhov chaty, z ktorých porota vybrala to najlepšie. Chata je fantastická,
je ukážkou ekológie, energetickej sebestačnosti a prístupu k prírode - jednoducho ukážka staviteľstva
tohto tisícročia vo veľmi
náročných vysokohorských
podmienkach,“
uzavrel
Tomáš Bujna.
kb
Výstava potrvá
do 9. decembra 2018.

Osobitosti tatranských diel

Dan Merta a Tomáš Bujna na vernisáži výstavy.

mp

Tatranská architektúra
v súčasnosti
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V priestoroch obradnej
siene Mestského úradu Starý Smokovec sa uskutočnilo
slávnostné prijatie jubilantov,
ktorí oslávili svoje životné
jubileá v mesiacoch júl, august a september. Ján Mokoš za spoluúčasti poslancov
jednotlivých mestských častí
všetkým oslávencom poblahoželal a poprial im ešte veľa
síl a radosti v každodennom
živote. Slávnostné popoludnie oslávencom spestrili hudobným programom pedagógovia a žiaci zo Základnej
umeleckej školy v Tatranskej
kb
Lomnici.

Vysnívaná svadba v tatrách
„Hoci úradne určeným miestom pre uzavretie manželstva je obradná sieň na Mestskom úrade v Starom
Smokovci, občas sobášime aj na nezvyčajných miestach:
na Sliezskom dome, na Lomnickom štíte, pri Popradskom plese, počas zimy v Ľadovom dóme na Hrebienku. Minulého roku sme mali mimo úradnej miestnosti štrnásť z celkového počtu 115 sobášov. Išlo najmä
o obyvateľov iných miest, prípadne aj o zahraničných
návštevníkov,“ povedala o sobášoch matrikárka mesta Vysoké Tatry Eva Petrenková. Práve ona schvaľuje
neobyčajné miesta, ktoré si za príplatok vyberá čoraz
viac svadobčanov pre ich významný deň. Oddáva ich
primátor, prípadne niektorý zo sobášiacich poslancov.
O narastajúcej popularite svadieb vo vysokohorskom
prostredí, v tatranských hoteloch či obradnej sieni
mestského úradu v Starom Smokovci svedčia zápisy
v matrike a množstvo fotografií z tohto krásneho prostredia. Nádherné miesto si vybrali aj snúbenci z Trnavy, ktorí chodievajú do Tatier už roky. Sú pre nich
krásnym, duchovným miestom, a tak si povedali svoje
áno priamo pod tatranskými štítmi – na brehu Velického plesa neďaleko Sliezskeho domu.
kb

V nedeľu 7. októbra 2018
v Evanjelickom a.v. kostole
v Tatranskej Lomnici so začiatkom o 9.30 sa budú konať
ďakovné spomienkové služby
Božie na spoluzakladateľku
chrámu grófku Katarínu Pejacsevich (1848-1918) pri 100.
výročí jej úmrtia.
Zvesťou
Božieho
slova
pri tejto príležitosti poslúži
emeritný generálny biskup
ECAV prof. ThDr. Július Filo.
Hudobným hosťom bude Tereza Novotná (husle).
Po službách Božích bude  
pre všetkých účastníkov pripravený obed.
V bratskej láske pozýva CZ
ECAV Vysoké Tatry.
kb

V uplynulých týždňoch bola
odvolaná mimoriadna situácia na moste nad potokom Biela
na ceste prvej triedy za Tatranskou
Kotlinou v smere na Ždiar. Na danom úseku došlo v dôsledku silných dažďov k život ohrozujúcemu
podmytiu mosta. Všetky obmedzenia premávky a poškodenia boli
odstránené.
Žlto značený turistický chodník z Tatranskej Lesnej k Vodopádom Studeného potoka je spriechodnený. Po júlových povodniach
zostávajú uzatvorené dva úseky
chodníkov - modrý Zadnými Meďodolmi na Kopské sedlo a zelený
Javorovou dolinou na Sedielko.
Štátne lesy TANAP-u ako správca
turistických chodníkov pracujú
na postupnej náprave aj v týchto lokalitách, no v záujme vlastnej bezpečnosti treba uzáveru rešpektovať.
V rámci 40. ročníka akcie Čisté
hory, ktorej organizátorom sú Štátne lesy TANAP-u, vyzbieralo v sobotu 1 657 dobrovoľníkov na území národného parku od Oravíc až
po Červený Kláštor približne 1,16
tony odpadu. Najvyšší počet účastníkov bol na Štrbskom Plese, kde
ruku k dielu priložilo 666 účastníkov vrátane 400 zamestnancov
viacerých organizačných zložiek
ministerstva vnútra. Vyzbierali
tam 35 kilogramov drobného i stavebného odpadu.
Vo zvernici v Tatranskej Javorine
skončil ďalší, tentoraz štvorročný
jeleň, ktorý si navykol na spoločnosť ľudí. Za posledné dva roky je
to už šiesty jedinec so zmeneným
správaním, ktorého lesníci odchytili a presťahovali z Tatranskej Lomnice predovšetkým kvôli bezpečnosti návštevníkov a obyvateľov.
Horská záchranné služba
(HZS) dostala 20. septembra hlásenie o páde kamennej lavíny
v južnej stene Vysokej, kde sa mala
nachádzať jedna osoba. Svedkovia
boli na vrchole Vysokej, takže viac
informácií záchranárom nevedeli
poskytnúť. Záchranári požiadali
o súčinnosť Vrtuľníkovú záchrannú
zdravotnú službu (VZZS), ktorá zobrala na palubu v Starom Smokovci
záchranára HZS. Medzitým svedkovia zostúpili k postihnutému,
ktorý nejavil známky života, tak
okamžite zahájili laickú resuscitáciu. Na mieste boli pomocou palubného navijaka vysadení lekár
VZZS a záchranár HZS. Žiaľ, turista pádom utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. Telo nebohého
46-ročného Slováka transportovali
do márnice v Starom Smokovci.
(pokračovanie na str. 10)

10

TD 20/2018

v skratke
(dokončenie zo str. 9)

Nasledujúci deň bola HZS požiadaná o pomoc z Gerlachovského štítu, Martinovej cesty. Počas výstupu
poľského horského vodcu s klientom sa uvoľnil kameň, čo zapríčinilo ich asi 10 metrový pád pod hrebeň. Obaja utrpeli poranenia, no
klientov zdravotný stav bol vážnejší.
Keďže boli naviazaní, vodca zachytil
klienta a tak zabránil dôsledkom,
ktoré mohli byť v tomto prípade
fatálne. O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci
vysadila lekára, na palubu nastúpili
dvaja záchranári HZS a spoločne
leteli k miestu nehody. Záchranári HZS boli pre veľmi nepriaznivé
poveternostné podmienky vysadení v žľabe pod Gerlachovským
sedlom, odkiaľ vystúpili po hrebeni
do sedla a postupovali k zraneným
osobám. Obom poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a pripravili
ich na letecký transport. Následne
do oblasti opätovne priletel vrtuľník, kde sa pilotovi v stále zlom
počasí podarilo z terénu evakuovať
najskôr ťažšie zraneného klienta,
potom horského vodcu, ktorého
taktiež v podvese evakuovali z terénu. Po lekárskom vyšetrení ich
dopravili do popradskej nemocnice.
Ten istý deň došlo v popoludňajších hodinách k poruche lanovky
zo Štrbského Plesa na Solisko. Ani
po hodine sa obsluhujúcemu personálu nepodarilo lanovku opraviť. Jedinou možnosťou, ako pomôcť uviaznutým cestujúcim bolo
evakuovať ich z lanovky pomocou
lanovej techniky. HZS na miesto
udalosti prioritne vyslala záchranárov z Oblastného strediska Vysoké Tatry, postupne ich nasledovali
záchranári z Nízkych a Západných
Tatier, Strediska lavínovej prevencie
a psovodi HZS, ktorí sa práve školili
v Račkovej doline. O súčinnosť bola
požiadaná aj Letka MV SR, ktorá s vrtuľníkom MI-17 smerovala
priamo na Štrbské Pleso. So svojou
technikou bola vyslaná aj posádka HaZZ z Kežmarku a Popradu.
Po príchode záchranárov HZS k nástupnej stanici sa podarilo technikom poruchu odstrániť a cestujúcich tak dostať do bezpečia. Napriek
tomu, že zásah horských záchranárov nebol nutný, skontrolovali zdravotný stav cestujúcich. Všetci boli
v poriadku a záchranná akcia bola
následne ukončená. Táto udalosť
preverila pripravenosť horských záchranárov do náročnej záchrannej
akcie, akou je evakuácia osôb z lanovky v reálnom nasadení. Príčinou poruchy bolo preseknutie kábla
(pokračovanie na str.11)

Z vrchov a dolín

„To, čo prekonávame,
nie je hora.
Sme to my sami."

V každodennom živote zdolávame určité prekážky - pomyselné vrcholy. Pre každého
je tou „vytúženou horou“ niečo
iné. Pri výstupoch na tatranské
štíty nebojujeme len s terénom
či počasím, no prekonávame
najmä seba. Platí to viacnásobne, ak nemáte to šťastie a zdravotný stav vám nepraje. Lekári
Lucii predpísali invalidný vozík,
no ona aj napriek silným bolestiam s úsmevom a pokorou vyšla na druhý najvyšší tatranský
štít! Počas výstupu na Lomnický
štít jej bol oporou horský vodca
Miki Knižka, ktorý s obdivom
sledoval jej bojovnosť. Celý príbeh zaznamenal na kameru Jozef Kubáni, ktorý tento výstup
zhodnotil ako najkrajší, aký
kedy zažil.
„Ráno pred výstupom som
mala obrovské bolesti, no predstava, že vyjdem hore, bola silnejšia a ja som prinútila telo spolupracovať. V Tatranskej Lomnici
som sa stretla s Jožkom Kubánim, Mikim Knižkom a s ďalšími horskými vodcami, ktorí
mali niesť moje veci. Pri pohľade
do ich očí som vedela, že chlapci
sú naozaj odhodlaní dostať ma
hore. V tom momente išlo telo
bokom, hlava a srdce pracovali
na plné obrátky. Lanovkou sme
sa vyviezli do Lomnického sedla.
Jožko po celý čas udržiaval veselú
konverzáciu, prebrali sme všetko
možné, smiali sa. Celé telo sme
fixovali do všetkých možných
ortéz. V hlave som mala jedinú
myšlienku: nezávisle na tom, ako
sa cítiš, čo tomu obetuješ, koľko bolesti ťa to bude stáť, vstaň
a choď za svojimi snami, lebo
ak stratíš sny, zomrieš. Telo si
so mnou robilo, čo chcelo, tuhlo,
nie a nie urobiť krok vpred. Jožko

Sir Edmund Hillar y,
pr vý človek na vrchole
Mt. Everestu

a Miki mi museli veľmi pomáhať,
barly akoby mi do rúk ani nepatrili. Túžila som sa rozbehnúť ako
kedysi. Nedalo sa. Nádhera a sila
tatranských štítov mi vohnala slzy
do očí, srdcom mi prešla nesmierne silná vlna emócií. Spomienka na to, ako som pred rokom
a pol prosila lekárov o pomoc, že
na mňa čakajú Tatry, na strašnú
hádku s nimi a ich slová, že mám
zabudnúť, že JA už do hôr nikdy
nepôjdem, mi vohnala do tela
dávku adrenalínu. Vedela som
jediné - potrebujem sa dotknúť
skál, prinútiť telo spomenúť si, čo
som tak milovala, čo mi bolo všetkým. Veď hory a šport, to som ja,
Lucia! Po prvom dotyku skál som
sa dostala do zvláštnej eufórie plnej radosti a šťastia, pocítila som

nesmiernu silu hôr. Hoci to veľmi
bolelo, vedela som, že som doma,
že ma nič nezastaví, len nech ma
nechajú ísť. V tej chvíli som nebola pacient s ťažkou chorobou, ale
sama sebou. Bola som na mieste,
ktoré milujem, cítila som príliv
energie. Pomáhalo mi, že mám
pri sebe ľudí, ktorí mi pomôžu
vyliezť až na vrchol. Vďaka ich
nežnej starostlivosti a láskavosti
som sa cítila ako princezná Lomnického štítu. V priebehu niekoľkých hodín som získala priateľov
na celý život. Do konca svojho
života nezabudnem, čo pre mňa
urobili. Bojovala som so svojím
telom a bolesťami, ktoré som sa
snažila skryť. Cítila som, že ak sa
zastavím, bude to koniec. Každý
pohyb bol ako bitka bejzbalovými
palicami, no radosť, túžba a láska
k horám boli oveľa silnejšie. Neviem slovami opísať svoju vďaku
všetkým, čo ma podporili, čo mi
verili, všetkým super lanovkárom,
horským vodcom i televíznemu
štábu, ľuďom, ktorých som stretla
a mohla s nimi prehodiť pár slov
ako turistka, nie invalid. Som
vďačná i svojmu telu, ktoré dalo
zo seba maximum pre jeden deň,
pre jeden nádherný rozprávkový
pohľad zhora. V tento deň akoby
sa spojili všetky sily sveta a vošli
do môjho boľavého chorého tela.
Priala nám Matka príroda i samotné nebo, ktoré rozprestrelo
svoju náruč a v objatí slnečných
lúčov nás privítalo na vrchole
Lomnického štítu. Z celého srdca
všetkým ďakujem. Zvíťazila som
sama nad sebou. Nič na svete
nedokáže nahradiť pocit, že tam
niekde v mojom tele som ešte stále
ja. Bol to výstup môjho života!!!
A prišiel vo chvíli, keď mi pár dní
predtým lekár oznámil, že mi nevedia pomôcť...“
kb

Budúcu sobotu sa uskutoční XXXIV. ročník
memoriálu venovanému pamiatke
slovenských horolezcov, ktorí sa
stali obeťami najvyššej hory sveta
- Mount Everestu. Jozef Psotka spolu
so šerpom Ang Ritom a Zolom Demjánom vystúpili 15. 10. 1984 na vrchol Mount
Everestu. Vrchol zdolali ako prví Slováci bez kyslíkových prístrojov. Psotka tragicky zahynul
po páde pri zostupe z Južného sedla. Na jeho
počesť sa organizujú extrémne náročné preteky
v horskom behu, ktoré tento rok odštartujú
o 08.15 hod. v Tatranskej Lomnici v areáli Relax
parku Jazierko pietnou spomienkou.
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M e d z i n á r o d n ý f e s t i va l
p r v ý k r át v  Tat r á c h
V Poprade vrcholia prípravy na 26. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov.
Jeho hlavnými organizátormi sú manželia Hámorovci, ktorí nám porozprávali o pripravovanom programe, sprievodných podujatiach a novinkách, ktoré Tatrancov určite

potešia.
Festival pre milovníkov
hôr a adrenalínu odštartuje
v stredu 10. októbra a potrvá
do nedele 14. októbra. Organizátori vybrali ako každý
rok množstvo zaujímavých
filmov nielen z vysokohorského prostredia. Uvidíte dych
berúce športové výkony, krásne zábery a dojímavé príbehy
o prekonávaní samého seba.
Premietania sa uskutočnia
vo Veľkej zasadačke MsÚ
Poprad, v popradskom Kine
Tatran, Kine Iskra Kežmarok,
Kine Mier Spišská Nová Ves
a po prvýkrát aj v Teniscentre
v Tatranskej Lomnici, kde sa
budú od piatka do nedele premietať večerné bloky od 18.00
hodiny. V Poprade budú projekcie súťažných filmov už
tradične od stredy do nedele
v približne dva a pol hodinových blokoch. Posledný deň
festivalu sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov,
po ktorom bude nasledovať
premietanie víťazných filmov.
Premiéry, besedy
a vzácni hostia

„Do programu sme vybrali
57 súťažných filmov zo 16 krajín sveta, z toho osem filmov
slovenskej produkcie: divákov
čaká premiéra filmu Paľa Barabáša – Tieň Jaguára, Rasťa
Hatiara – Vrcholová príťažlivosť (portrét Petra Hámora), film o leteckej záchrane
- Na život a na smrť, poetický
príbeh Teória šťastia podľa
Rybanského, portrét Pavla
Pochylého vo filme Pavúk –
horolezec storočia, Perzia
- iránske hory očami slovenských skialpinistov, 30 dní
hrdinom – prechod najdlhšej
turistickej trasy na Slovensku

od Duklianskeho priesmyku
po Devín a S deťmi cez hory,“
predstavila nové slovenské filmy Mária Hámor.
Okrem divákov rozhoduje
o víťaznom filme aj medzinárodná trojčlenná porota.
Tohto roku bude zložená z horolezcov, novinárov, spisovateľov a fotografov. „V porote
bude Slovák Martin Žilka –
profesionálny fotograf a cestovateľ, Boris Hlaváček – český
horolezec, novinár, kameraman, režisér, spisovateľ a Alek
Lwow z Poľska, ktorý je taktiež
horolezec, novinár a spisovateľ.“
„Pripravili sme aj dve zahraničné a dve slovenské besedy,
ktoré sa uskutočnia v rámci
večerných filmových blokov
na Mestskom úrade v Poprade.
Jednou z hlavných hostí bude
rakúska horolezkyňa Gerlinde Kaltenbrunner. Po Edurne Pasaban je druhou ženou,
ktorá dosiahla všetkých štrnásť
osemtisícoviek, avšak Gerlinde
to zvládla ako prvá bez použitia umelého kyslíka. Druhým
staronovým zahraničným hosťom bude Leo Houlding, ktorý
sa ako lezecký zázrak z Británie zúčastnil 11. ročníka festivalu. Zo Slovenska sa predstaví štvorica lezcov - Maťo
Grajciar, Ondro Húserka, Vlado Linek a Jožo Krištoffy - ktorí
porozprávajú o náročnom, naozaj hodnotnom preleze v Gruzínsku. V sobotu večer príde
Miško Sabovčík s Jurajom Koreňom, aby nám priblížili dobrodružstvá z Antarktídy, ktoré
zažili v rámci projektu Seven
Virgin Summits, kde zdolávajú
doposiaľ nevylezené hory kontinentov a potom z nich zletia
pomocou padákov.“

Krst knihy, výstavy
a majstrovstvá

Čaká nás aj krst novej knihy
‚Zimný hrebeň Tatier - úplné
prelezenie hrebeňa Vysokých
Tatier - 1974‘. Autori Alojz
Halás a Juraj Zaťko porozprávajú o knihe, premietnu zopár diákov a spolu s krstnými
otcami Zoltánom Demjánom
a Petrom Hámorom ju uvedú
do života v sobotňajšom bloku
o 15.00 hodine vo Veľkej zasadačke MsÚ Poprad, kde bude
hlavná časť festivalu.
V sobotu sa v rámci festivalu
uskutoční aj divácky príťažlivý Slovenský pohár dospelých
a mládeže v boulderingu, ktorý sa odohrá na umelej lezeckej stene, dočasne postavenej
na Námestí sv. Egídia.
Organizátori
pripravili
v rámci sprievodných podujatí
aj dve výstavy fotografií. Jedným z vystavovateľov bude člen
poroty - profesionálny fotograf
Martin Žilka. V priestoroch
Mestského úradu Poprad uvidíte výber jeho tvorby pod názvom Monochrome Mountains. Druhá výstava fotografií
bude počas festivalu zdobiť interiér popradského obchodného centra Forum, kde vás Martin Jakubec prenesie s cyklom
snímok na Maurícius.
Ďalšou tohtoročnou novinkou je online predpredaj
vstupeniek. Obmedzený počet takto predávaných lístkov
bol vyčlenený na premietania
na Mestskom úrade Poprad.
Predpredaj vstupeniek online alebo priamo v pokladni
popradského kina Tatran bol
spustený 1. októbra. Lístky si
naďalej budete môcť zakúpiť
v pokladni priamo na miestach
kb
konania festivalu. 

11

v skratke
(dokončenie zo str. 10)

bagrom, ktorý v tom čase pracoval
neďaleko údolnej stanice.
Záchranári pomáhali aj poľskému paraglajdistovi, ktorý padol
v oblasti starej zjazdovky nad Hrebienkom a pravdepodobne si zlomil stehennú kosť. V spolupráci
s posádkou VZZS z Popradu mu
poskytli neodkladné zdravotné
ošetrenie a pripravili ho na letecký
transport do nemocnice v Poprade.
V Račkovej doline v Západných
Tatrách sa uskutočnilo štvordňové jesenné preškolenie psovodov
a psov HZS zamerané na plošné
vyhľadávanie ľudí v horskom teréne a vyhľadávanie špeciálnych
pachov za pomoci GPS prístrojov.
Cvičné pátracie akcie boli doplnené praktickou skúškou zameranou
na algoritmy postupov predlekárskej prvej pomoci. Zároveň sa konal aj výcvik mladých psov, kde sa
zamerali hlavne na ich mentálnu
pripravenosť na vyhľadávanie. Súčasťou jesenného preškolenia bola
aj Kynologická rallye, ktorá preverila schopnosti a súhru psa so psovodom v rôznych kategóriách.
Poslednú septembrovú sobotu
sa v skorých ranných hodinách,
ešte pred svitaním, obrátila so žiadosťou o pomoc na tiesňovú linku
HZS „18 300“ dvojica slovenských
horolezcov vo veku 23 a 24 rokov.
Predchádzajúci deň liezli z Lomnického štítu cez Vidlový hrebeň
na Kežmarský štít, odkiaľ mali
v úmysle zostúpiť cez Huncovské
sedlo. V oblasti Kežmarského štítu
už za tmy poblúdili a netrafili zostupovú trasu. Rozhodli sa prečkať noc v stene a ráno po svitaní
pokračovať v zostupe. Počas noci
sa výrazne zhoršili poveternostné
podmienky, ochladilo sa, fúkal silný vietor, vo vyšších nadmorských
výškach aj nasnežilo, orientáciu im
komplikovala hustá hmla. Navyše
jeden z horolezcov počas lezenia
stratil topánku a zostal len v lezeckých topánkach, čo mu výrazne
skomplikovalo ďalší postup v zimných podmienkach. Obaja boli
po chladnej noci mierne podchladení. Horolezcov sa podarilo presne lokalizovať pomocou zaslaného
linku prostredníctvom SMS správy v severnej stene Kežmarského
štítu, asi 100 metrov pod vrcholom. Na pomoc im odišla dvojica
záchranárov HZS, ktorí postupovali cez Huncovské sedlo a Kežmarský štít, odkiaľ k nim zlanili,
vyšetrili ich a zateplili. Spoločne
vyliezli na vrchol, odkiaľ pokračovali ku lanovke na Skalnatom plese.
Z Domu HZS v Starom Smokovci
pokračovali samostatne.
kb
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Nostalgické jazdy
tatranským okruhom

v ý he rc a

Historickými jazdami zrekonštruovaných súprav sme si na „tatranskom
okruhu“ pripomenuli 170 rokov od príchodu prvého vlaku na územie
dnešného Slovenska, ako aj 110 rokov Tatranských elektrických železníc.

I. Bohuš

Po viac ako desaťročí sa
na trate Tatranských elektrických železníc (TEŽ) vrátila
električka EMU 89.0009, ktorú mnohý poznajú pod prezývkou „Trojča“. Táto dnes už
nostalgická električka bola
vyrobená v roku 1969 firmou
Tatra Smíchov. Do popradského depa bola dodaná pred
majstrovstvami sveta v lyžovaní
ako jedna z 18 súprav. Na tatranských koľajach premávala
a prevážala cestujúcich viac ako
30 rokov, až kým neboli v roku
2006 všetky súpravy definitív-

ne vyradené z prevádzky. Od tej doby chátrali v popradskom depe
a čakali na ich posledný,
neslávny osud. Našťastie
sa dobrovoľní členovia
Veterán klubu železníc
Poprad začiatkom roka
2018 rozhodli súpravu
EMU 89.0009 opraviť
a sprevádzkovať, aby dňa
22. septembra 2018 zažila porekonštrukčnú premiéru na akcii „Oslavy
na tatranskom okruhu“. Návštevníci mali možnosť absolvovať unikátny „tatranský okruh“,
kde počas jazdy vystriedali
rôzne trasy, ako aj historické
motorové vozne, zubačku, historické električky či vozne ako
Hurvínek, Orchestrión, Kométa, Trojča. Nostalgický vlak
Hurvínek previezol záujemcov
z Košíc až do Tatranskej Lomnice. Podujatie sa uskutočnilo
vďaka iniciatíve Veterán klubu
železníc Poprad a finančnej
podpore OO CR VT a Mikb
nisterstva dopravy.

V hlbokej tatranskej doline,
vinie sa chodníček v kosodrevine.
Jesenným vánkom ihličie šumí,
jelenie ručanie dolinou hrmí.
Chlapci si cestu na hrebeň krátia,
konáre hustnú a cestu im hatia.
Odrazu chlpáč v húštine fučí,
srdce hneď v krku na poplach búši.
Pozdravom slušným
a spätným chodom,
začal ich ústup a cesta domov.
Môžu byť druhý raz znalejší v doline,
snáď k tomu pomôže Chodníkom
v kosodrevine.

Víťazom súťaže, ktorú sme vyhlásili v dvojčísle Tatranského
dvojtýždenníka č. 17-18, sa spomedzi všetkých súťažiach
stal Martin Peleš z Tatranskej Lomnice. K peknej fotografickej
snímke pripojil svoje verše popisujúce zážitok z tatranského
prostredia. Výhercovi srdečne blahoželáme k cene – obrazovej
publikácii Chodníkom v kosodrevine.
red.

Starý Smokovec

Platená politická inzercia
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S á n k a r i s i z m e r a l i s i ly
V sobotu 22. septembra sa na Sánkarskom štartovacom
trenažéri v Starom Smokovci konali Majstrovstvá Slovenskej
republiky v štartoch na kolieskových saniach. Majstrovstiev sa
zúčastnilo 49 športovcov zo 7 klubov.
Veľmi pekné umiestnenia dosiahli pretekári z najmladšieho
sánkarského klubu SK Lendak,
založeného v roku 2017, kde
Lukáš Kačmarčík obsadil 1.
miesto v kategórii mladší žiaci,
Dominik Neupauer 1. miesto
v kategórii starší žiaci. Pretekári
z Lendaku svojimi výsledkami
ukázali, že sa nestratia v konkurencii tradičných klubov. Medzi
mladšími juniormi suverénne
vyhral Marián Skupek z ŠKS
Helcmanovce. Kategóriu starší
juniori ovládol Tomáš Vaverčák z ŠK Dukla Banská Bystri-

ca. Medzi juniorkami zvíťazila
najmladšia z kategórie - Nikola
Trembošová z TJ Lokomotíva
Čadca. V kategórii muži zvíťazil
Marek Solčanský z TJ Vysoké
Tatry tesne pred Jozefom Ninisom z ŠKP Vysoké Tatry. Katarína Šimoňáková z ŠK Dukla
Banská Bystrica zvíťazila v kategórii ženy. Medzi dvojsedadlovými saňami zvíťazili Tomáš
Vaverčák a Matej Zmij z ŠK
Dukla BB, ktorí v poslednej sezóne zvíťazili aj v Svetovom pohári juniorov v rakúskom Igls.
V. Findurová

Športový

infoservis
Od 30. septembra do 7. októbra
hostí kongresová sála hotela Sorea Titris v Tatranskej Lomnici 64. ročník tradičného medzinárodného šachového
turnaja o Tatranský pohár. Hlavným
organizátorom turnaja OPEN Tatry
je šachový klub ŠK Slovan Bratislava,
ktorý pod Tatry prilákal 180 registrovaných šachistov zo Slovenska, Česka,
Poľska, Ukrajiny, Nemecka, Rakúska,
Ruska a Kanady. Napínavé zápasy odohrajú každý deň so začiatkom o 18.00
hodine.
Od 1. októbra sa môžete zaregistrovať na 6. ročník Zimnej bežeckej série.
Organizátori pripravili pre záujemcov
sériu rozmanitých behov v krásnom
prostredí pod tatranskými štítmi. Prvé
kolo sa už tradične uskutoční v jazdeckom areáli Tatranskej Lomnice. Prvý
beh s prekážkami absolvujú ženy v kategórii Steeplechase na 4 km okruhu,
muži na 7 km okruhu 10. novembra
popoludní. Hostiteľom druhého kola
série bude podtatranská obec Štrba,
kde bežci zažijú 8. decembra zážitkový nočný beh okolo zaniknutej osady
Šoldov. Naopak, v januári si na beh
privstanete. Januárový beh pri východe slnka sa uskutoční 12. 1. v areáli
golfového rezortu Black Stork vo Veľkej Lomnici. Finále Zimnej bežeckej
série sa pobeží z Tatranskej Polianky
na Sliezsky dom a v prípade priaznivých poveternostných podmienok si
na rovnakej trase spolu s bežcami zmerajú svoje sily skialpinisti. Na všetkých
pretekárov bude v cieli na Sliezskom
dome čakať jedinečná účastnícka mekb
daila.

Jazdu na kolieskových saniach si v rámci týždňa športu vyskúšali
aj žiaci a pedagógovia zo ZŠ Vyšné Hágy. archív školy

Lomnický trávnik hostil domáce tímy
Posledná septembrová sobota sa niesla v športovom duchu. 29. 9. sa na futbalovom ihrisku v Tatranskej Lomnici uskutočnilo priateľské podujatie s názvom Tatranské jesenné hry.
Počas futbalovej soboty, ktorú pre športuchtivých divákov pripravil Futbalový klub
Vysoké Tatry pod záštitou primátora mesta
Jána Mokoša, sa na trávniku stretli futbalisti
tatranských osád Podbanské, Smokovce, Tatranská Kotlina, Tatranská Lomnica a Vyšné
Hágy. Zápasy sa odohrali medzi 9. a 14. hodinou a ani neveľké hodnoty na teplomere
neodradili množstvo návštevníkov, aby si
tento deň užili. Počas dopoludnia nechýbal
pestrý sprievodný program, pričom na svoje
si prišiel naozaj každý. Najmladších divákov
potešila Dorotka z Fidorkova, no v detskom
mestečku nechýbalo ani maľovanie na tvár,
tvorivé dielne, poníky spolu s množstvom
darčekov a zábavy. Vyhláseniu športových
výsledkov predchádzalo vystúpenie Ľudovej
hudby Daniela Damera.
Hoci sa toto podujatie uskutočnilo len
po druhý raz – prvýkrát to bolo pred štyrmi
rokmi – nebola núdza o kvalitné športové
výkony. Na 5. mieste skončilo Podbanské, 4.
priečku si svojimi výkonmi zaslúžili Lomničania. Na stupni víťazov sa umiestnili na 3.
mieste futbalisti z Vyšných Hágov, striebornú pozíciu obsadili
hráči Tatranskej Kotliny a absolútnymi
víťazmi turnaja, ktorý sa niesol v priateľskom duchu, sa
stali Smokovčania.
„S turnajom som bol
nadmieru spokojný,
bola to parádna sobota. Dúfajme, že si
to udržíme a aj v nasledujúcich rokoch
sa nám podarí zachovať tradíciu tohto

skvelého podujatia, keďže od všetkých som
dostal len pozitívnu odozvu. Okrem športového zážitku bolo určite príjemné aj to, že
sa postretali známi, kamaráti, Tatranci...“
zhrnul svoje dojmy spoluorganizátor futbalového stretnutia tatranských osád Roman
Chodníček.
Vyhlásenie výsledkov športového stretnutia vystriedalo losovanie tombolových výher,
ktoré spravili radosť desiatke prítomných
z radov divákov. Záver športovo-rodinného popoludnia patril hudobníkom skupín
Olympic revival a 4-ka.
mp

Diplom a pohár za 1. miesto z rúk primátora prevzal smokovecký futbalista
Ladislav Gánovský. Pri odovzdávaní
nechýbal ani R. Chodníček
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Umiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov
Mesto Vysoké Tatry v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch v súlade
s nariadením mesta č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi vznikajúcimi na území
mesta Vysoké Tatry, umiestni veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie objemnejšieho odpadu a odpadu z čistenia priestranstiev takto:
Podbanské - Vysoké Tatry

Mesto Vysoké Tatry
Mesto
Vysoké Tatry

18. 10. - 25. 10. 2018

1 ks pri polesí
Štrbské Pleso
1 ks pri bytovom dome Tuček

OZNÁMENIE
18. 10. - 25. 10. 2018

aj pre bytový dom Jedľa
Vyšné Hágy
1 ks pri ihrisku v starých Hágoch

11. 10. - 18. 10. 2018

1 ks pri bytovkách v areáli ÚT a PCH

11. 10. - 18. 10. 2018

Nová Polianka
11. 10. - 18. 10. 2018

1 ks v areáli VÚCHP
Tatranská Polianka

11. 10. - 18. 10. 2018

1 ks na sídlisku
Tatranské Zruby

11. 10. - 18. 10. 2018

1 ks v areáli Vojenskej zotavovne
Nový Smokovec

11. 10. - 18. 10. 2018

1 ks pri Centrálnych garážach
Horný Smokovec
1 ks bytovka Zdravie

04. 10. - 11. 10. 2018

1 ks v areáli učilišťa

04. 10. - 11. 10. 2018
Dolný Smokovec
04. 10. - 11. 10. 2018

1 ks pri Požiarnej zbrojnici
Pod lesom

04. 10. - 11. 10. 2018

1 ks na starom sídlisku

04. 10. - 11. 10. 2018

1 ks na novom sídlisku

Dňa 01.09.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018, ktorým sa dopĺňa a mení zákon
č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
Mesto Vysoké Tatry v súlade s §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov

oznamuje
vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť
zabezpečiť trvalé označenie psa/ psov.
Podľa §19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov je vlastník psa povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území
Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného
predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť
identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa
podľa § 19 ods. 9 najneskôr do 31. októbra 2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31.
augusta 2018, ktorý sa:
- uvádza na trh,
- prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby,
- umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.
Podľa §19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé
označenie psa podľa §19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10
eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi
alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.
Podľa §48 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na
svoje náklady trvalé označenie psa podľa §19 ods. 9.

Hrebienok
04. 10. - 11. 10. 2018

1 ks pri horskom hoteli Hrebienok
Tatranská Lesná

12. 10. - 19. 10. 2018

1 ks pri Škole v prírode

Ing. Ján Mokoš
primátor

Tatranská Lomnica
1 ks v areáli Jamy

05. 10. - 12. 10. 2018

1 ks pri veľkosklade zeleniny

05. 10. - 12. 10. 2018

3 ks pri centrálnych garážach

05. 10. - 12. 10. 2018

3 ks na sídlisku

05. 10. - 12. 10. 2018

1 ks pri dome Tri Duby

12. 10. - 19. 10. 2018
Tatranské Matliare
12. 10. - 19. 10. 2018

1 ks pri bytovkách
Tatranská Kotlina
1 ks pri bytovkách

12. 10. - 19. 10. 2018

1 ks pri materskej škole

12. 10. - 19. 10. 2018

Táto služba odvozu zhromažďovania objemnejšieho odpadu
je pre domácnosti a podnikateľské subjekty bezplatná.
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Predám leštený smrekový tatranský obklad
perodrážku 3€/m2, zrubový obklad, hranoly
aj dlážku na podlahu. Tel:
0908 234 866.
Starší pán so záujmom
o prírodné krásy, kultúru
a duchovné hodnoty hľadá podnájom alebo kúpi
menší byt v Tatrách, Poprade či okolí. Kontakt:
0944 287 670.

Tel: +421/(0)52/4780411
Fax: +421/(0)52/4780459
E-mail: msu@vysoketatry.sk
www.vysoketatry.sk

VÚB Poprad
č.ú. 26925562/0200
IČO: 326 585

Mesto Vysoké Tatry
OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE

Dom služieb Starý Smokovec
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodné verejné súťaž č. 155
a 156/2018 na nájom nebytových priestorov v Dome služieb
Starý Smokovec. Bližšie informácie na www.vysoketatry.sk
alebo na telefónnom čísle 052/4780436.
Centrum obchodu a služieb Tatranská Lomnica
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.
151/2018 na nájom nebytového priestoru v Centre obchodu
a služieb Tatranská Lomnica. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk alebo na telefónnom čísle 052/4780436.
Centrum služieb Dolný Smokovec
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.
145/2018 na nájom nebytového priestoru v Centre služieb
Dolný Smokovec. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk alebo
na telefónnom čísle 052/4780436.
Bývalá kotolňa Nový Smokovec
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.
154/2018 na nájom nebytového priestoru – bývalá kotolňa
Nový Smokovec. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk alebo
na telefónnom čísle 052/4780436.

16

TD 20/2018

Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

04.10. - 17.10. 2018

Vstup voľný

Tatranská Lomnica - evanjelický kostol a.v.

Ďakovné spomienkové služby Božie za spoluzakladateľku
chrámu grófku Katarínu Pejacsevich (1848-1918)
pri 100. výročí jej úmrtia. Zvesťou Božieho slova
pri tejto príležitosti poslúži emeritný generálny biskup
ECAV prog. ThDr. Július Filo. Hudobným hosťom bude
Tereza Novotná (husle). Po službách Božích bude
pre všetkých účastníkov pripravený obed.

TAJOMSTVÁ A KRÁSY TATRANSKEJ
PRÍRODY Z POHĽADU EKOLÓGA

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
SMOKOVCOV

Vstup voľný

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

ZATVORENÉ
ZATVORENÉ
10:00 - 14:00
ZATVORENÉ
13:00 - 17:00
10:00 - 14:00
13:00 - 17:00

Organizátor: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry a
Agentúra Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Tatranských informačných kanceláriách
Tatranská Lomnica a Starý Smokovec

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA
Rozprávanie a premietanie jedného z projektantov
Krásnych sadov Mlynica, Ing. arch. Pavla Mészárosa
o svojich skúsenostiach s projektovaním a
realizáciou ekologických stavieb. Podujatie v rámci
Festivalu zdravia, prírody a regenerácie.

celý
mesiac

Ut.-Pi.: 10:00-16:00
So: 09:00-15:00

celý
mesiac
09:00-18:00
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09:30 h

NEDEĽA

Vstup voľný

Vstupné: 4,99 €
predpredaj: 3,99 €

Vstupné: 6-9 €

Koncert Eugena Viglašského (píšťalka, fujara a gitara) a
Vlasty Kardó (gitara).
Podujatie v rámci Festivalu zdravia, prírody a regenerácie.

celý
mesiac

Po.-Ne.: 09:00-18:00

Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ LOMNICE
Tatranská Lomnica - zraz pri budove TEŽ

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

Organizátor: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry a
Agentúra Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Tatranských informačných kanceláriách
Tatranská Lomnica a Starý Smokovec

celý
mesiac
Št.-Ne.: 10:00-18:00

Vstup voľný

19:00 h

NEDEĽA

14

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA
Starý Smokovec

TATRY V UMENÍ Stála expozícia s tematikou Tatier
zo zbierok Tatranskej galérie.

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
Ó HORY, Ó HORY, Ó HORY

Výstava súčasnej architektúry
v českých a slovenských horách.

MAJSTRI SVOJHO REMESLA II.
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

Výstava troch majstrov umeleckej výroby za rok 2017.
Organizátor: ÚĽUV, +421 52 4467 322, www.uluv.sk

TATRANSKÝ ŠPERK

Starý Smokovec – Galéria Tatranský šperk,
Vila Flóra
Stála expozícia šperkov s tatranskou tematikou.

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

SPEVY TATRANSKÝCH TRÁV

Majstrovský zápas 11. kola 5. futbalovej ligy.

Organizátor: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu,
+421 52 478 04 56, Tatranská galéria Poprad,
Mestské kultúrne a osvetové stredisko Vysoké Tatry

Vstup voľný

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach spojená s obedom.

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko

Expozície:

Dolný Smokovec - zraz pri drevenom kostole
pri stanici TEŽ

ZDRAVÉ BÝVANIE
19:00 h

SOBOTA

13

celý
mesiac

Vstup voľný

09:00 h

SOBOTA

Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

Vstupné: 19,99 €
predpredaj: 17,99 €

Vstupné: 0,5 € - 2 €

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA
Premietanie a rozprávanie o vode v podaní ekológa a
ochranára Erika Baláža. Podujatie v rámci Festivalu
zdravia, prírody a regenerácie.

FK VYSOKÉ TATRY FK OLCNAVA

VÝSTAVY

okrem pondelkov

Vstup voľný

13

14

Vstupné: 1 €
(deti a ženy zadarmo)

VODA ZNAMENÁ ŽIVOT 19:00 h

PIATOK

Organizátori: ECAV Vysoké Tatry

12

ŠPORT

14:30 h

ĎAKOVNÉ SPOMIENKOVÉ
SLUŽBY BOŽIE

NEDEĽA

09:30 h

NEDEĽA

PROGRAMY

7

KALENDÁR
PODUJATÍ

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

Jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu
a optických ilúzií.

Organizátor: Tricklandia, +421 911 733 840, info@tricklandia.sk

ALOIS CHYTIL V TATRÁCH
Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

Výstava fotograﬁí vydavateľa, publicistu a fotografa.
Organizátor: Múzeum tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe,
+421 949 202 493

viac na www.vysoketatry.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! Email: kulturasport@vysoketatry.sk, tel.: +421 52 478 04 55-6, www.vysoketatry.sk

